
Obec Lipí 
Lipí  28 
Dubné  373 84          
      
             
           
V Lipí dne 15.02.2015     

  

Věc:       REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ 

 

 Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, 

 

dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili o tom, že máte v plánu 

zpracovat studii na úpravu návsi v Lipí. O tento problém jsem jako architektka                 

a občanka Lipí projevila zájem a následovala ústní dohoda s panem starostou 

Kyselou, že mohu připravit vlastní návrhy na úpravu veřejných prostor na návsi. 

 Dne 26.01.2015 následovala další schůze zastupitelstva, na které byl na naši 

žádost zvolen Osadní výbor pro místní část Lipí. 

 

Ve složení: 

 Předseda: Ing. arch. Marcela Zahradníková 

 Členové: Bc. Petra Kočerová, Vlasta Kamlachová, Mgr. Marcela Šturmová, 

 Pavel Kočer 

 

 Během zpracovávání návrhů jsem požádala pana starostu o informace 

ohledně plánovaných chodníků v obci. Dostala jsem tedy kontakt na pana Parýzka                

z firmy AGP nova s.r.o., která jako projektant a zároveň i developer (dále jen 

developer) zpracovává pro pana Píšu projekt ZTV (základní technická vybavenost) 

Lipí. 

 Cílem tohoto projektu je napojení nově navrhovaných 16ti parcel na 

autobusovou zastávku a na MŠ Lipí. Jedná o parcelu č.700/6 v k.ú Lipí, na níž jsou 

tyto nové parcely navržené. Následovat by měla dokumentace pro územní 

rozhodnutí. 

 Podle informací developera mají být vypsány dotace na řešení chodníků                  

v obcích, které jsou ale limitovány výší cca 5mil. Kč vč. DPH se spoluúčastí obce                 

v rozmezí 10-20% (bude upřesněno).  

  Proto jednal developer se starostou obce panem Kyselou, který by v případě 

dohody chtěl doplnit žádost o navrhované chodníky v Kalištích u Lipí. 

 Výše zmíněný projekt je již čtvrtou variantou ze dne 22.10.2014 a je dokonce 

projednán s Policií ČR v Českých Budějovicích a nebyly vzneseny zásadní 

připomínky. 

 

 



Prosíme tedy o odpovědi na následující otázky: 

 

1. Z jakého důvodu nebyl a není tento projekt projednáván veřejně? 

 

2. Z jakého důvodu neprosazujete více chodníků pro naši část obce Lipí? 

Zvláště pokud o to žádá sám developer a je možné tímto vyřešit zásadní problémy              

v obci. Nabízí se nám možnost dotací, kdy lze v naší obci navrhnout a realizovat 

chodníky v hodnotě cca 5mil. Kč vč. DPH. 

 

3. Z jakého důvodu zamezujete developerovi dotažení navrženého chodníku                      

a  kanalizace k rozcestí směrem na Dubné? 

V tomto místě je slepě ukončená stoka vedoucí podél komunikace a při deštích zde 

přetéká voda do okolí a vzniká zde povodeň. Znehodnocují se takto pozemky v okolí 

(včetně zájmových pozemků developera). Developer sám tuto možnost nabízí a je 

ochoten ji i sám financovat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4. Z jakého důvodu neinformujete své občany o tak vážném zásahu do vzhledu obce, 

jakým je nově navrhovaná hlavní autobusová zastávka v centru obce? Proč tedy na 

stejném místě společně řešíme zeleň (vysazení hlohů na místa, kde dříve rostly)?  

 

 

Tento dopravní návrh není pro obyvatele obce potřebný, výrazně narušuje 

stávající vzhled návsi, kterou chceme rekultivovat a budeme se všemi 

prostředky snažit o jeho zrušení!  

 

 

 
 

 

 

 

 



 Na základě domluvy s developerem jsme připravili určité změny, které 

budou po schválení zastupitelstvem obce zahrnuty do aktuálního projektu ZTV 

Lipí. 

 Developer je k těmto případným změnám nakloněn a jsou pro případné 

získání dotací doslova žádoucí! 

  

1. Navrhujeme dotažení nově navrženého chodníku a především kanalizace od 

řešeného území směrem na Dubné ke křižovatce od níž vede cesta k domu čp.150         

a napojení slepě ukončené stoky na tuto kanalizaci. Čímž dojde k vyřešení 

pravidelných a častých záplav pozemků č. 700/9, 700/12, 700/6, 834/6, 1266/7, 

700/2. 

 

2. Žádáme o zrušení nově navržené hlavní autobusové zastávky v centru obce, 

stávající stav je pro obyvatele dostačující. Stejný typ zastávky běžně funguje v každé 

okolní obci a není zde potřeba toto měnit. Navrhované řešení navíc výrazně omezuje 

možnosti parkování vozidel u domů na návsi.  

3. Co se týká chodníku v zúženém prostoru v zatáčce v centru obce, tak z důvodu 

bezpečnosti navrhujeme umístění zpomalovacího prahu - retardéru. 

Je to sice nepříjemná, ale bohužel asi jediná překážka, která opravdu zpomalí 

projíždějící automobily a zvýší ochranu chodců na chodníku. 

 

4. Navrhujeme nový chodník vedoucí z obce i k druhé autobusové zastávce směrem 

na Kaliště u Lipí. Tato zastávka je využívána obyvateli z této strany obce. Cesta je             

z důvodu rychlé jízdy automobilů velice nebezpečná pro malé děti i dospělé. Tuto 

trasu často využívají i obyvatelé obce, kteří jdou na procházku se psi a MŠ na 

procházku směrem na tzv. "Travnou cestu". Zároveň se tím vyřeší bezpečné 

napojení stávajících domů a pozemků (určených podle ÚP Lipí k zástavbě)                        

k intravilánu obce. 

Navrhujeme tento chodník případně prodloužit až k samotám čp.66, čp.53 a čp.63. 

 

5. Cílem řešeného projektu ZTV Lipí je napojení nově navrhovaných parcel na MŠ 

Lipí. Objekt MŠ má však naprosto nevhodně vyřešený hlavní vstup a absolutně 

postrádá parkovací stání, a to jak pro zaměstnance, tak pro rodiče dětí. 

Navrhujeme tedy zřídit nový hlavní vstup s parkováním z druhé ulice tam, kde je nyní 

vedlejší zadní vstup pro zásobování a příjezd pro požárníky. 

MŠ Lipí má dnes 54 dětí (tj. plná kapacita) a 8 zaměstnanců (z nichž 4 dojíždějí 

autem). Potřebný počet parkovacích stání je 1 parkovací stání na 5 dětí.  

 

6. Předpokládáme, že nové chodníky ke hřbitovu a Na Sekyru jsou z hlediska 

napojení nových parcel a z hlediska bezpečnosti občanů taktéž žádoucí. 



 Navrhujeme zodpovědně vyhodnotit důležitost veškerých navrhovaných 

chodníků v obci Lipí a v Kališti u Lipí, a ty nejdůležitější v hodnotě cca 5mil. Kč 

vč. DPH poté do projektu ZTV Lipí a do žádosti o dotace zahrnout. 

 

 V návaznosti na naši ústní dohodu s panem starostou o zpracování návrhů 

veřejných prostranství na návsi bychom rádi připravili pro naši obec koncepčně 

promyšlený návrh celé obce, který by byl veřejně projednáván s vedením obce                

a s jejími obyvateli. Tento podklad by měl sloužit jako pevný pilíř, podle něhož se 

budou postupně upravovat a revitalizovat jednotlivé části obce, a to v rámci 

finančních možností a v rámci jiných, v tu dobu aktuálních, činností obce.  

 Žádáme tímto ZO Lipí o schválení, zda můžeme tento "REVITALIZAČNÍ 

NÁVRH VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ" postupně zpracovávat, společně             

s vedením obce a s obyvateli obce projednávat a především realizovat. 

S pozdravem  

       Ing. arch. Marcela Zahradníková 

       Bc. Petra Kočerová 

       Vlasta Kamlachová 

       Mgr. Marcela Šturmová 

       Pavel Kočer 

 


